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Diário da República, 2.ª série — N.º 54 — 16 de março de 2018
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO
Aviso n.º 3542/2018
Cessação do Procedimento concursal comum para constituição jurídica de emprego público por tempo indeterminado
de um posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico
(Área Administrativa), referente ao aviso n.º 201/2018 e ao código de oferta da BEP: OE 201801/0013

Para devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de 23 de fevereiro de 2018, pelos motivos aí exarados e ao abrigo do n.º 2 do
artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, procedeu-se à cessação
do procedimento concursal comum supra mencionado, aberto pelo Aviso n.º 201/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 3 de
janeiro de 2018, na bolsa de emprego público através do código de oferta de emprego n.º OE 201801/0013, e no jornal de notícias de 4 de janeiro
de 2018.
2 de março de 2018. — A Presidente da União das Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, Maria Estela Sá Veloso Cardona.
311174803

PARTE J1
ADMINISTRAÇÃO INTERNA, PLANEAMENTO
E DAS INFRAESTRUTURAS, AMBIENTE E MAR
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
Aviso n.º 3543/2018
Considerando a impossibilidade de dois dos elementos do júri
continuarem a integrar os procedimentos concursais de recrutamento
para seleção dos dirigentes intermédios de 2.º grau — Chefes dos departamentos de Recursos Financeiros, Humanos e Patrimoniais do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., publicitados pelo Aviso
n.º 11464/2017, de 15 de setembro, publicado na 2.ª série do Diário da
República n.º 188, de 28 de setembro, e na Bolsa de Emprego Público,
torna-se público que por deliberação de 15 de fevereiro de 2018 do
Conselho Diretivo deste instituto, o Licenciado Luís Miguel Pereira
Pimenta, vogal do Conselho Diretivo do IMT, I. P. e o Professor Doutor
João Carlos Rosmaninho de Menezes são substituídos nos referidos
procedimentos, respetivamente pela licenciada Sandra Clara Calheiros
Mendes Marques, na qualidade de presidente de júri e pela Professora
Doutora Luísa Cristina da Graça Pardal Domingues Miranda, na qualidade de 2.º vogal, com efeitos a 1 de fevereiro de 2018.
O novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações
do procedimento já realizadas.
22 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Eduardo Elísio Silva Peralta Feio.
311174763

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Aviso (extrato) n.º 3544/2018
Abertura de procedimento concursal para provimento, em comissão
de serviço, de cargo de direção intermédia
de 2.º grau/Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,

aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, faz-se público que, por despacho da Presidente da Câmara
de 5 de janeiro de 2018, se encontra aberto, por um período de
10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), procedimento concursal com vista ao recrutamento
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão
de Administração Geral e Financeira (DAGF) do Município de
Montemor-o-Novo.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para a apresentação das candidaturas constará da publicitação
na BEP, que se efetuará no dia seguinte a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.
21 de fevereiro de 2018. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Adriano Mateus Pinetra.
311176294

MUNICÍPIO DE PAREDES
Aviso n.º 3545/2018
Procedimento concursal para o provimento do cargo de direção
intermédia de 3.º grau da Unidade de Planeamento e Sistemas
de Informação Geográfica — aviso n.º 7671/2017 publicado no
D.R. n.º 129 de 6 de julho de 2017 — Código publicação na BEP:
OE201707/0129.
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho datado
de 12 de fevereiro de 2018 com base na informação nipg: 69937/17 da
Divisão de Assuntos Jurídicos e informação DAJ/3SBP n.º 134/2018, e
no uso da competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, anulei o procedimento concursal
para o provimento do cargo de direção intermédia de 3.º grau da Unidade de Planeamento e Sistemas de Informação Geográfica — aviso
n.º 7671/2017 publicado no D.R. n.º 129 de 6 de julho de 2017 — Código
publicação na BEP: OE201707/0129.
28 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Alexandre
Almeida, Dr.
311176472

